
 
 

„Én vagyok 
az égbıl alászállott, 

élı kenyér. 
Aki e kenyérbıl eszik, 

örökké él.” 
(Jn 6, 51ab) 

VIII. évfolyam 14. szám Úrnapja 2007. június 10. 

….és újra misszió 

Akik a Margit körúti plébániára 
járnak, már megszokhatták, hogy idırıl-
idıre, mintegy 5 évente missziót tartunk. 
Az idei év missziójának az ötlete nem a 
plébánia lelkipásztoraitól, hanem Erdı 
Péter bíboros úrtól származik, aki 
csatlakozott az Európa nagyvárosaiban 
(Párizs, Brüsszel, Bécs, Lisszabon) meg-
rendezett Városmisszió „mozgalomhoz”. 
Így ír errıl: 

„II. János Pál pápa indítására több 
európai nagyváros püspöke úgy érezte, 
hogy új módon kell bemutatnunk hitünk 
gazdagságát a világnak. Nyilvánosan is 
fel kell mutatnunk Krisztus jó hírének 
jelét és mindazt a kulturális és emberi 
gazdagságot, amit a kereszténység Euró-
pában ma is hordoz. Ezért hát bátran, de 
nem agresszívan, a modern hírközlés, a 
látvány, a mővészetek és a zene eszkö-
zeit is felhasználva fordultunk Európa 
nagyvárosainak lakóihoz. A város a 
világnak, a profán világnak a jelképe is. 
Olyan hely, ahol különbözı nyelvő, 

kultúrájú, vallású, világnézető emberek 
találkoznak egymással. Olyan hely, ahol 
nem a szépen megélt önazonosság gaz-
dagsága, hanem az arc nélküli szürkeség, 
az érdektelenség, a sodródó tömegmaga-
tartás, az elmagányosodás hordozza a 
legnagyobb veszélyt. Ezért olyan aktuá-
lis Jeremiás próféta szava, mely idei 
missziónk jelmondata: 

Reményt és jövıt adok nektek.” 
A Városmisszió a központi rendezvé-
nyek mellett elsısorban a plébániák 
közösségeinek ad lehetıséget és nem kis 
feladatot arra, hogy szeptember 16-tól 
22-ig, egy héten át olyan programokat 
szervezzenek, amelyek a nem hívıknek 
is segítséget jelenthet a keresztény hit 
megismeréséhez. 

A hónapok óta tartó plébániai prog-
ramszervezésünk a végére ért. A hét 
minden napján változatos, különbözı 
korosztályoknak szóló programokból, 
elıadásokból, utcai evangelizációból, 
fáklyás felvonulásból válogathatnak az 

 



érdeklıdık. A Hírharang betétlapján 
minderrıl részletesen olvashatunk. 

Jelen soraimmal azt szeretném elérni, 
hogy egy-egy programhoz minél több 
segítı testvért találjunk, akik munkájuk 
mellett természetesen résztvevıként is 
jelen vannak a misszión. 

Számtalan módon lehet segíteni, csak 
néhányat sorolok itt fel, a többit, és a 
jelentkezési lehetıségeket szintén a 
betétlapon találják a testvérek: 
• szállásadás kül- és belföldieknek, 
• dekoráció, 
• igekártyák készítése, 
• szállítás saját autóval, 
• agapé szervezése, elkészítése, 
• plakátok, szórólapok terjesztése, 
• imaháttér megszervezése a Város-

misszió hetére 
Ez a néhány gondolat arra is szeretne 
buzdítani, hogy mindenki, aki erre 
magában lendületet érez, még a nyár 

elıtt kapcsolódjon be a tennivalókba 
gondolattal, szóval és cselekedettel. 

Gondolattal: hangolódjon rá erre a 
közös kihívásra, gondolkodjon el saját 
lehetıségeirıl. 

Szóval és cselekedettel: jelentkezzen 
egy-egy hozzá közelálló feladatra. 

Legfıképpen pedig imádkozzon 
gyakran a misszióért, hiszen a misszió 
bennünk kezdıdik. Ez utóbbinak is 
számos fajtája van: élı rózsafőzér a 
város körül; egyéni ima; a misszióért itt 
található közös ima. 

Köszönjük a testvéreknek, hogy már 
eddig is sokan sokat dolgoztak az ıszi 
programok megtervezésében, hogy so-
kan eljöttek a keddi szentségimádásokra 
városunkért imádkozni, hogy sokan 
vágyakoznak hitük továbbadására, és 
nagyon várjuk a további jelentkezıket a 
missziós hét elıkészítésének feladataira! 

Achilles atya 
 

 

A misszió felelıseinek elérhetıségei 
Név Feladat Tel Email 
Marton Erika programfelelıs 30.931-1368 erika_marton2003@yahoo.com 
Nyíri Gábor lelki felelıs 30.314-1297 nyiri.gaabo@gmail.com 
dr. Spránitz Judit marketing és kommunikáció 30.564-6587 compare@freemail.hu 
Kanyó Ildikó pénzügy, adománygyőjtés 30.444-8984 ildiko.kanyo@rubicom.hu 
Léner Violetta zenei szolgálat 70.50-49235 lener.violetta@gportal.hu 
Palkó Balázs szállásmester 20.770-4175 balpa@t-online.hu  
Kanyó Henrik háttérima szolgálat  20.941-9766 kanyo.henrik@rubicom.hu 

Csobo Kata 
Nyitott templomok éjszakája 
(szept. 15. szombat) 

20.205-4667 csobokati@freemail.hu 

Csobo Kata 
" A hit napja" 
(szept. 17. hétfı) 

20.205-4667 csobokati@freemail.hu 

Dr. Pethı Mária 
"A szeretet napja" 
(szept. 18. kedd) 

20.574-3619 pethom@uranos.kodolanyi.hu 

Oláh Miklós 
"Vértanúság napja" 
(szept. 19. szerda) 

1.328-8476 olah.miklos@radio.hu  

Szendrıi Kovách 
Kristóf 

"Az öröm napja" 
(szept. 20. csütörtök) 

20.513-9905 szkk84@gmail.com  

Frigyesi Márton 
"Remény napja" 
(szept. 21. péntek) 

30.271-9429 ritmus@freemail.hu 

Mohácsi Máté 
"A jövı napja" 
(szept. 22. szombat) 

20.823-1383 mohacsi.mate@freemail.hu 



Templomunk programjai – folytatás: 
Augusztus 2-án, csütörtökön Portiuncula, az assisibeli Angyalos Boldogasszony Ká-

polna búcsúja. Teljes búcsú nyerhetı aug. 1. szerda estétıl 2-án csütörtök estig 
minden ferences templomban, így nálunk is. Ennek feltétele: 1 Miatyánk, 1 
Üdvözlégy, 1 Hiszekegy a Pápa szándékára; illetve ugyanezek egy halottunk szándékára. 

Augusztus 3-a elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Augusztus 5-e elsıvasárnap, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk. 
Augusztus 6., hétfı Urunk színeváltozásának ünnepe. 
Augusztus 11., szombat Assisi Szent Klára, szőz emléknapja. 
Augusztus 15., szerda Szőz Mária mennybevételének ünnepe, Nagyboldogasszony. 

*** Parancsolt fıünnep ***. Ezen a napon vasárnapi miserendet tartunk. 
Augusztus 17-én, pénteken egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggeli 8-as 

mise végétıl az esti 7-es szentmise kezdetéig. Imádkozzunk együtt 
családjainkért, hazánkért és az Egyházért! 

Augusztus 20., hétfı Szent István Király, a magyarok fıvédıszentjének ünnepe, 
fıünnep. Hétköznapi miserendet tartunk. 

Augusztus 24., péntek Szent Bertalan apostol ünnepe. 
Augusztus 29., szerda Keresztelı Szent János vértanúságának ünnepe. 
Augusztus 31., péntek a Prímási Bazilika-Fıszékesegyház felszentelésének ünnepe. 
Szeptember 2-a elsıvasárnap, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk. 
A LEMONDÁSOK PERSELYE Árpád-házi Szent Erzsébet évében várja azon testvé-

rek adományait, akik hétköznapi életükben lemondást vállalnak, melynek érté-
két a plébánia által támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. Az elmúlt két 
hétben 74.964 Ft győlt össze. Köszönjük a testvérek nagylelkőségét!  

 

 

Az Imaapostolság júliusi szándékai: 
Általános: Hogy minden állampolgárnak, egyénileg és csoportosan, lehetısége nyíl-

jék arra, hogy tevékenyen részt vegyen a közéletben és a közös ügyvitelben. 

Missziós: Hogy valamennyi keresztény legyen tudatában saját missziós kötelességé-
nek, és tevékenyen segítse mindazokat, akik a népek evangelizálásában 
elkötelezték magukat. 

 

 

Az Imaapostolság augusztusi szándékai: 
Általános: Hogy mindazok, akik belsı nehézség és megpróbáltatás pillanatait élik 

meg, Krisztusban megtalálják azt a világosságot és támaszt, amely elvezeti 
ıket a hiteles boldogság felfedezésére. 

Missziós: Hogy az Egyház Kínában egyre nagyobb belsı összetartásról tanúskodjék, 
és kinyilváníthassa a Péter utódával való tényleges és látható közösséget 

A Hírharang következı száma szeptember 2-án jelenik meg! 
Minden kedves olvasónknak pihentetı és tartalmas nyarat kívánunk! 

Achilles atya és a szerkesztıség. 



Templomunk programjai (2007. június 10. – 2007. szeptember 2.): 

A PLÉBÁNIA NYÁRI MŐKÖDÉSE: 
Szeptember 4-ig nyári mise- és gyóntatási rendet ill. irodaszolgálatot tartunk. 
���� Szentmisék hétköznapokon reggel ½7, 8 és este 7 órakor lesznek,  

a szombati (½7,8, este 6 és ½8) és vasárnapi (½7,8,9,10,11,½1, este 6 és ½8) miserend nem változik. 
���� Gyóntatás hétköznapokon reggel ¼8 -¼9, este ½7-¾8 között lesz, 

a szombati (¼8-¼9, este ½6-½7 és 7-8) és vasárnapi (¼8-1, este ½6-8) idıpontok változatlanok. 
���� A plébániairoda hétfın de. ½9-11 között, szerdán és pénteken de. ½9-½12 

között, kedden és csütörtökön du. ½5-6 óra között tart nyitva. 
 

A múlt vasárnapi győjtés eredménye 419.384 Ft, melyet a Városmissziós progra-
mokra fordítunk. Köszönjük a testvérek nagylelkőségét! 

Június 10., (ma) vasárnap Úrnapja, Jézus Krisztus Szent Testének és Vérének 
ünnepe. Délelıtt 10 órakor lesz az ünnepi szentmise, majd Úrnapi körmenetet 
tartunk a Mechwart térre. Ezen a napon a 11-es szentmise elmarad.  

Június 15., péntek Jézus Szentséges Szívének ünnepe, fıünnep. Egésznapos Szentség-
imádást tartunk, a reggeli 8-as mise végétıl az esti 7-es szentmise kezdetéig. 

Június 16., szombat, a Boldogságos Szőz Mária szeplıtelen szívének ünnepe. 
Június 17-én, vasárnap 13:30-18 óráig szentségimádás lesz templomunkban, 

melyre mindenkit szeretettel várunk. 
Június 24., vasárnap Keresztelı Szent János születésének ünnepe, fıünnep. Ezen a 

napon 18 órakor Mihály atya mutatja be vasmiséjét. Nagyon várjuk a 
kedves testvéreket az ünnepre, és kérjük imáikat Mihály atyáért. 

Június 27., szerda Szent László Király ünnepe. 
Június 29., péntek Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe, fıünnep. 
Július 1-e elsıvasárnap, délután 5-6 óra között Szentségimádást tartunk. Ezen a 

vasárnapon győjtjük a „Péter-filléreket”. 
Július 2., hétfı Szőz Mária Erzsébetnél tett látogatása, Sarlós Boldogasszony ünnepe. 
Július 3., kedd Szent Tamás apostol ünnepe. 
Július 6-a elsıpéntek, délelıtt 10 órakor is lesz szentmise. 
Július 11., szerda Szent Benedek apát, Európa fıvédıszentjének ünnepe. Benedek 

atya névnapja. Imádkozzunk érte. 
Július 20-án, pénteken egésznapos Szentségimádást tartunk, a reggel 8-as mise 

végétıl az esti 7-es szentmise kezdetéig. Imádkozzunk együtt családjainkért, 
hazánkért és az Egyházért! 

Július 25., szerda Szent Jakab apostol ünnepe. Jakab atya névnapja. 
Július 26., csütörtök Szent Joakim és Szent Anna, Szőz Mária szüleinek emléknapja. 

Folytatás a belsı oldalon! 

Az Országúti Ferences Plébánia Szent István vértanú templomának lapja. 
Megjelenik kéthetente az Országúti Ferences Ifjúsági Alapítvány gondozásában, 1200 példányban. 

Felelıs kiadó P. Horváth Achilles ofm. plébános. 
Cím: 1024. Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja: 315-0944. 

E-mail: orszagut@ofm.hu   WEB: www.orszagut.ofm.hu/hirharang 



 
Városmisszió Budapest 2007. szeptember 15–23. 

KÖZPONTI PROGRAMOK 
 

szept 15. 
szombat 

szept 16. 
vasárnap 

szept 17. 
hétfı 

szept 18. 
kedd 

szept 19. 
szerda 

szept 20. 
csütörtök 

szept 21. 
péntek 

szept 22. 
szombat 

 
Elıkészületi 

nap 
Elıkészületi 

nap 
HIT napja 

SZERETET 
napja 

VÉRTANÚ-
SÁG napja 

ÖRÖM 
napja 

REMÉNY 
napja 

JÖVİ napja 

9.00 Reggeli ima Reggeli ima 

10.00 
Elıadás: 

Ralph Martin 

Elıadás: 
Böjte Csaba 

ofm 

Elıadás: 
Jean-Luc 
Moens 

Elıadás: 
Nicky 

Gumbel 

Az öt 
fıpásztor 

kerekasztal-
beszélgetése 

11:30 

Zarándoklat 
és szentmise 
Máriareme-

tén 

Szentmise Szentmise  Szentmise 

13.00 Ebéd Ebéd 

15.00 Mőhelyek 

Zarándoklat 
és szentmise 

 
Esztergomban 

Mőhelyek 

15.00-
tól 

 

Plébániai programok és misszió a városban 

19.00-
tól 

Nyitott 
templomok 
éjszakája 

Vendégek 
fogadása 

 
16.00: 

Kis Szent 
Teréz 

ereklyéjének 
fogadása 

 
17.00: 

Szentmise 
 

Ünnepi 
megnyitó a 
Szt. István 

Bazilikában 
Esti programok 

Fáklyás 
felvonulás és 
szentmise a 

Gellért 
hegyen 

Záró 
programok 

 



Városmisszió Budapest 2007. szeptember 15–23. 
PLÉBÁNIÁNK PROGRAMJAI 

 
 

szept 15. 
szombat 

szept 16. 
vasárnap 

szept 17. hétfı szept 18. kedd 
szept 19. 
szerda 

szept 20. 
csütörtök 

szept 21. 
péntek 

szept 22. 
szombat  

Elıkészületi 
nap 

Elıkészületi 
nap 

HIT napja 
SZERETET 

napja 
VÉRTANÚ-
SÁG napja 

ÖRÖM napja 
REMÉNY 

napja 
JÖVİ napja 

9.00   
Karitatív szol-
gálat: Kórházi 
beteglátogatás. 

  

Plébániai programok és misszió a városban 

15.00-
tól 

Zarándoklat és 
szentmise 

Máriaremetén. 
Indulás reggel 

8-kor 
Városmajori 
templomtól. 

Vendégek 
fogadása:  

akik külföldi 
vendégek 

befogadását 
vállalták. 

15-17 óráig 
tanúságtétel a 

Mechwart 
téren; (1) 

 

Karitatív 
szolgálat (2) 

 
Idısek, 

magányosak 
látogatása 

otthonukban 

Utcai 
evangelizáció 

(3) 
 

A Mechwart 
téren (4) 

 

10.00-tól Csa-
ládi "majális" 
a Margitszige-
ten: a ferences 

nagycsalád 
szervezésében 
családos prog-
ramok,  játszó-

ház a gyere-
keknek, közös 

szentmise. 

Esti programok 

18.00-
tól 

Templomban: 
az esti 6 órás 

szentmise után 
idegenvezetés, 

majd 
Szentségimá-

dás éjfélig 

Templomban: 
Nyitó szent-
mise, utána a 

befogadó 
családok a 
vendégeket 
szállásukra 

kísérik. 

Templomban: 
Szentmise, 

kórus-koncert, 
Szentségimá-

dás 

Tamás Alajos 
Házban: 

Tea és kávéház 

Lampionos 
keresztút a 

Plébániáról a 
Krisztus Király 

templomig 

Tamás Alajos 
Házban: 

Tea és kávéház 

Templomban: 
emlékezés 
ferences 

vértanúkra, 
szentmise a 

vértanúk 
emlékére 

Tamás Alajos 
Házban: 

Vassula Ryden 
- Igaz élet 
Istenben – 

tanúságtétel,  
beszélgetés, 
könyvvásár. 

Este 7 órától 
Fáklyás 

felvonulás és 
szentmise a 

Gellért 
hegyen. 

Este 7-tıl 11-
ig bálozás a 

Szent Angéla 
iskolában. 

 
(1) Magyar szenteknek beöltözött emberek a Margit híd és a Széna tér között a villamos megállókban, ill. a körúton; szórólapok, igekártyák 

osztogatása; Beszélgetés az „utca emberével” 
(2) orvosi szolgálat hajléktalanoknak a Máltai szeretetszolgálat közremőködésével: zsemle és szappan osztása, igékkel 
(3) álló poszterek megszólító kérdésekkel 
(4) kérügma-hirdetés, tanúságtétel - az utcai poszterek szimbolikus összefoglalása - meghallgatlak sátor - tea-kávé sátor - könyvvásár. 



Segítınek jelentkezem a Városmissziós programokhoz 

név: ...................................................................................................................................................................................................  

telefonszám: ...............................................................e-mail cím: ...........................................................................................  

a Városmissziót megelızıen: 

vállalt idıpont/ok: .......................................................................................................................................................................  

a Városmisszió ideje alatt: 

a vállalt idıponthoz X jelet vagy pontosítást kérünk: 
 

15. szombat 16. vasárnap  17. hétfı 18. kedd 19. szerda 20. csütörtök 21. péntek 22. szombat 23. vasárnap 

         
 

a vállalt feladatkörhöz X jelet kérünk: 
� agapé (sütemény sütés) 
� agapé (helyszíni szolgálat) 
� tea-, kávéház szervezés 
� terem berendezés   
� pakolás 
� takarítás 
� rendezı 
� utcai evangelizáció 

� zenei szolgálat (hangszer, ének) 
� karitász (adományok osztása + beszélgetés) 
� tanúságtétel, hitvallás 
� meghallgatás, beszélgetés keresıkkel 
� hang-, filmfelvétel v. fotókészítés a rendezvényekrıl 
� hangosítás 
� dekorálás 

� információk terjesztése, hirdetés, szórólap  

 

A kitöltött jelentkezési lapokat június 30-ig a porta melletti postaládába várjuk! 

A konkrét feladattal kapcsolatban mindenkit augusztus 21 - szeptember 5. között értesítünk!  

Országúti Ferencesek 

 


